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: المركزياث الىقابيت الثالث تؤكد على ضرورة

  المثمر والتزام الحكومت بشروط ومقوماث التفاوض الجاد
 تعتبر أن قيمت التفاوض تكمه في قيمت وتائجه 

 

 بمقر رئاسة الحكومة لقاء مع 2014 أبرٌل 15بدعوة من السٌد رئٌس الحكومة، انعقد ٌوم الثالثاء 
االتحاد المغربً للشغل، الكنفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشعل والفٌدرالٌة الدٌمقراطٌة : المركزٌات النقابٌة الثالث

وقد تطرقت الوفود النقابٌة، خالل هذا اللقاء، لألوضاع االقتصادٌة . للشغل برئاسة أمنائها العامٌن
واالجتماعٌة المتردٌة التً تعٌشها الطبقة العاملة المغربٌة وعموم المأجورٌن فً ظل تعطٌل الحوار 

االجتماعً، وتجمٌد التفاوض الجماعً، ومن جراء القرارات الالشعبٌة المؤثرة سلبا على القدرة الشرائٌة 
للجماهٌر العمالٌة والفئات الشعبٌة، مع ما تتعرض له الحرٌات والحقوق النقابٌة من تضٌٌق و انتهاكات، 
األمر الذي ترتب عنه تصاعد موجات التذمر وارتفاع درجات االستٌاء العمالً و الشعبً، والمزٌد من 

. االحتقان الذي من شأنه تهدٌد السلم االجتماعً واإلخالل بالتوازنات المجتمعٌة
 6وقد عبرت المسٌرة العمالٌة الجماهٌرٌة الحاشدة السلمٌة التً دعت إلٌها المركزٌات النقابٌة الثالث ٌوم 

. ، بالدار البٌضاء عن مدى السخط العمالً الشعب2014ًأبرٌل 
وخالل هذا اللقاء الذي أكدت المركزٌات النقابٌة الثالث على أن تكون طبٌعته تفاوضٌة، وعلى ضرورة 

. 2014 فً أفق فاتح ماي تحدٌد منهجٌته وفق رزنامة تنتهً بتوقٌع اتفاق جماعً
 وبعد االستماع إلى الرد الحكومً الذي أعقبه نقاش حاد أكد فٌه ممثلو الحركة النقابٌة عدالة ومشروعٌة 

المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربٌة، وعلى الجدٌة والمسؤولٌة التً طبعت تعاملها مع الطرف 
الحكومً بمنحه الوقت الكافً بدون أن تتم أٌة استجابة لتطلعات وانتظارات الطبقة العاملة وعموم 

المأجورٌن، حددت المركزٌات النقابٌة الثالث تصورها ألولوٌات الملف المطلبً المشترك فً المحاور 
 :األساسٌة

 

   تحسٌن الدخل و األجور
  الرفع من الحد األدنى لألجر فً كل القطاعات
 الزٌادة فً معاشات التقاعد 
  حماٌة الحرٌات النقابٌة

  2011 أبرٌل 26تنفٌذ بنود اتفاق 
 السهر على احترام قوانٌن الشغل 
  تطوٌر الحماٌة االجتماعٌة
  االستجابة للمطالب الفئوٌة

 

، قيمة الحوار تكمن في قيمة نتائجهإن المركزٌات النقابٌة الثالث ومن خالل قناعتها وإٌمانها الراسخ بأن 
تؤكد على ضرورة التزام الحكومة بشروط ومقومات التفاوض الجاد المثمر، وتلح فً مطالبتها بالتعجٌل 

واإلسراع فً الوصول إلى نتائج ملموسة فً األٌام القلٌلة المقبلة وباالستجابة لمطالب الطبقة العاملة 
. العادلة والمشروعة

  واالتحادات المحلٌة والجهوٌةكما تهٌب بالطبقة العاملة المغربٌة بمختلف القطاعات اإلنتاجٌة والخدماتٌة
 .بالمزٌد من الٌقظة والتعبئة واالستعداد للدفاع عن حقوقها ومصالحها

 

عاشت الوحدة النقابية 
   عاشت الطبقة العاملة المغربية

 2014 أبريل 17الدار البيضاء في 

 االتحاد المغربي للشغل

 

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 

 الفدرالية الديمقراطية للشغل

 


